
 

Djur och myter 
 

I alla tider har människor hittat på sagor och historier om djuren. Ofta är 

myterna inspirerade av hur djuren ser ut, hur de beter sig eller någon ovanlig 

egenskap hos dem. Man sa att björnen inte hade någon svans för att den frusit 

fast i isen och att krokodilen grät stora tårar innan den åt upp människor. 

 

I biologin försöker vi hitta svar på varför djuren gör som de gör. Du ska välja en 

djurart som finns i Sverige. Du ska sen skriva en faktatext i Pages som ska 

innehålla följande: 

 

• Bild på djuret 

• Djurartens namn på latin 

• Vilken djurgrupp tillhör djurarten? Hur ser djuret ut? Är det skillnad 

på honor och hanar? Genomgår arten några förvandlingar under sitt liv? 

• Beskriv ett ekosystem som djurarten är en del av. Ta upp både biotiska 

och abiotiska faktorer.  

• Rita en näringsväv där djurarten är med (använd Keynote, ta en screen 

shot och lägg in som bild i din text) 

• Vad skulle hända med ekosystemet om populationen av ditt djur i 

Sverige ökade kraftigt? Vad skulle hända om den minskade kraftigt? 



• På vilket sätt har vi människor nytta av djurarten? Har djurarten 

någon nytta av oss?  

• Hur har djurarten det i Sverige idag? Är den utrotningshotad? Vad gör 

vi människan för att djurpopulationen ska bli större eller mindre? 

Begrepp som ska användas i din text: 
Växelvarm/Jämnvarm 

Ägg 

Yttre befruktning/Inre befruktning 

Ekosystem 

Rovdjur 

Konsument 

Toppkonsument 

Producent 

Näringsväv 

Näringskedja 

Population

 

Tips på relevanta och trovärdiga hemsidor och länkar ni kan 

använda som källor 
 

http://www.naturvardsverket.se 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden 

 

http://www.djurskydd.org/djurfakta/ 

http://svenska-djur.se 

 

Välj ett av följande djur 
Björn 

Varg 

Säl 

Fjäril 

Bi 

Strömming 

Torsk 

Lodjur 

Älg 

Vildsvin 

Ål 

Huggorm 

Geting 

Fasan 

Grävling 

Koltrast 

Nyckelpiga 

Räv 

Lemmel 

Padda 

Igelkott 

Gråsugga 

Skarv 

Örn

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden
http://www.djurskydd.org/djurfakta/
http://svenska-djur.se/


Lärandematris 

 

 E C A 

Jag kan ge exempel på och beskriva 
biologiska sammanhang med viss 
användning av biologins begrepp, modeller 
och teorier. 

• Du använder ett enkelt 
vardagligt språk. 

• Du har med de flesta 
relevanta punkterna 
om ditt djur 

Jag kan förklara och visa på samband 
inom biologiska sammanhang med relativt 
god användning av biologins begrepp, 
modeller och teorier. 

 
• Du använder ofta NO-

begrepp.  

• Du har med alla 
relevanta punkter om 
ditt djur 

Jag kan förklara och visa på samband 
inom biologiska sammanhang och något 
generellt drag med god användning av 
biologins begrepp, modeller och teorier. 

 
• Du använder 

genomgående NO-
begrepp på ett korrekt 
sätt 

Jag undersöker olika faktorers inverkan på 
ekosystem och populationer och beskriver 
då enkelt identifierbara ekologiska 
samband.  

• Du ger exempel på en 
näringskedja där ditt 
djur är med.  

• Du beskriver en 
påverkar som ditt djur 
kan ha på 
näringspyramiden. 

Jag undersöker olika faktorers inverkan på 
ekosystem och populationer och beskriver 
då förhållandevis komplexa ekologiska 
samband.  

 

• Du beskriver en 
näringsväv där din 
djurart är med.  

• Du beskriver på flera 
olika sätt hur 
populationen av din art 
kan påverka andra 
delar av näringsväven 
och den abiotiska 
miljön. 

Jag undersöker olika faktorers inverkan på 
ekosystem och populationer och beskriver 

då komplexa ekologiska samband. 
 

• Du beskriver utförligt 
en näringsväv där din 
djurart är med.  

• Du beskriver med 
exempel från 
verkligheten hur din art 
har påverkat 
ekosystemet.  

Jag för enkla och till viss del underbyggda 
resonemang kring hur människan påverkar 
naturen och visar på några åtgärder som 
kan bidra till en ekologiskt hållbar 
utveckling. 

• Du ger ett exempel på 
hur människan kan 
påverka populationen 
av din art 

Jag för utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang kring hur 
människan påverkar naturen och visar på 
fördelar och begränsningar hos några 
åtgärder som kan bidra till en ekologiskt 
hållbar utveckling. 

 

• Du ger ett exempel på 
hur människan kan 
påverka populationen 
av din art och en fördel 
och nackdel det kan 
leda till 

Jag för välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang kring hur 
människan påverkar naturen och visar ur 
olika perspektiv på fördelar och 
begränsningar hos några åtgärder som 
kan bidra till en ekologiskt hållbar 

utveckling. 
 

• Du ger flera exempel 
på hur människan kan 
påverka populationen 
av din art och en fördel 
och nackdel det kan 
leda till 

Jag kan skapa enkla texter och andra 
framställningar om naturvetenskap med 
viss anpassning till syfte och målgrupp. 

• Din text går att läsa.  
• Du har med bilder 

 

Jag kan skapa utvecklade texter och andra 
framställningar om naturvetenskap med 
relativt god anpassning till syfte och 
målgrupp 
 

• Din text är mestadels 
välskriven och följer 
skrivnormer 

• Du har med passande 
bilder 

• Du har rubriker. 

Jag kan skapa välutvecklade texter och 
andra framställningar om naturvetenskap 
med god anpassning till syfte och 
målgrupp. 
 

• Din text är välskriven 
och följer skrivnormer 

• Du har med 
genomtänkta bilder 
med bildtexter 

• Du har passande 
rubriker. 
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